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LUNCH SPECIALS  TOT 16:00

 Garnalenkroketten op brood   12,50
 4 stuks met citroenmayonaise

 Oeuf Benedict op brood   12,50
 met spinazie, Hollandaise saus 
 & gerookte zalm

 12 uurtje   14,50
 -gerookte zalm
 -garnalenkroket
 -vissoepje
 -krabsalade



   OESTERS, VRAA G DE BEDIENING 
NAA R HET ASS ORTIMENT VAN VANDAA G

Spiering   6,95
met kappertjesmayonaise 

 & citroen

Garnalenkroketten (3 stuks)   9,75
met citroen & gefrituurde peterselie

Soft shell crab  9,75
met piment & limoen dip

Gestoofde spruiten in palingbouillon  16,50
met geroosterde zeebaars, haringkuit

 & botersaus

Zoete geroosterde uien   12,50
met veldsla pesto, rauwe conference peer

 & oude schapenkaas 

Rauw gemarineerde dorade  13,50
met groene mole, krokante mais tortilla

 & gebrande avocado

Inktvis   10,50
gebakken in tomaat-gembersaus met parel-

 couscous, bosui & peterselie

Tartaar van tonijn   13,50
met zoetzure komkommer, wakamesalade, 

 sojamayonaise & bottarga

In rode wijn gegaarde octopus   14,50
met veloute van aardappel, prei

 & broodkrokant 
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Franse frieten   4,50
met huisgemaakte mayonaise

Salade van rode sla   8,95 
met appel, little gem, gerookte
forel, yoghurt & dragonolie

-kan ook vegetarisch-

Brood van Bond & Smolders   4,50
met kruidendip

Geroosterde roodlof en witlof   8,95
met romige saus van appel 

& laurier

Chocolademousse   7,95
met gebrande noten, karamel

 & slagroom

IJstaart   7,95
met vanille roomijs, frangelico

 & italiaanse meringue

BORR EL TO SHARE

FRITuu R TO SHARE

GERECHTEN TO SHARE

SIDE DISHES

DESS ERTS

 Baba ganoush   9,75
met rauw gemarineerde zwaardvis, 

 sesam & granaatappel

 Olijven uit blik   6,50
gevuld met ansjovis

 Gevuld eitje (per stuk)   3,-
   met Hollandse nieuwe, mierikswortel
 creme & rode bieten dressing

Melbatoast met paling (3 stuks)   9,25
met peterseliemayonaise & citroen

 Krokant kroepoek (3 stuks)   9,75
met ingelegde makreel, chili creme

 & koriander

SCHAA L & SCHELP TO SHARE

 Gebakken coquille   4,95
 met bloemkoolroosjes, knolselderij creme
 & mosterdsaus

Kokkels in Pernod   18,50
met spaanse peper & saffraan saus

Ravioli’s gevuld met hollandse garnaal  13,50
met langoustine reductie & saus van kokos

 en limoenblad

Scheermessen   10,95
van de plancha met knoflook, 

 amandelschaafsel & kruidenolie

 Langoustines uit de oven   29,50
met groene kruiden & saus van geroosterde

 paprika

HELE VIS TO SHARE

Zeebaars   34,50
gebakken in roomboter met tijm

 & saus van gezouten citroen

Rode mul   26,50
gebakken in roomboter met citroen

Rogvleugel   DAGPRIJS
gebakken in roomboter met kappertjes

 & peterselie


